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تجمع هذه القصة بين الواقع والخيال.
تأليف: هان إيون صن

تخرجت المؤلفة في جامعة سيونج يونجوان يف قسم دراسات الطفولة. وتعمل في مجال العالج النفسي لألطفال، والتأليف. 
رة على ع�الج األطفال بفضل م�ا لها م�ن تأثير كبي�ر عليهم. ومن بي�ن مؤلفاته�ا: »الرخام  وه�ي تؤمن بق�درة الكتب المص�وَّ

الذهبي«، و»عمي الدب بستاني«.
رسوم: يون مي سوك

صت الرسامة في فن الرسم الغربي. وقد فازت بجائزة كتاب الطفل في معرض بولونيا عام 2004 عن كتابها »ثريد جدتي  تخصَّ
المصنوع من الفاصوليا الحمراء والنم�ر«. ومن بين أعمالها األخ�رى: »الِمظلة الطائرة«، و»صديقتي س�احرة«، و»أوبرا دون 

جيوفاني بالصور«.
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إن هيئة أبوظبي للثقاف�ة والتراث »كلمة« و»مجموعة النيل العربية« غير مس�ؤولتين ع�ن آراء المؤلف وأفكاره، وتعبر 
اآلراء الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف، وال تعبر بالضرورة عن آراء الجهتين المذكورتين.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
يمنع نس�خ أو اس�تعمال أي جزء من ه�ذا الكتاب ب�أي وس�يلة تصويري�ة أو إلكتروني�ة أو ميكانيكية بما فيه التس�جيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أي وسيلة نشر أخرى بما فيه حفظ المعلومات واسترجاعها 

من دون إذن خطي من الناشر.







كان عمي »ه�ان« دائًما ما يتمن�ى أن يحقق حلًما واحًدا وه�و أن يبني بيًتا 
زجاجيًّا ليزرع في�ه الورد. وقد ظ�ل هذا الُحلم ي�راود خياله من�ذ أن كان 

طفاًل صغيًرا.



كان عمي »ه�ان« دائًما ما يتمن�ى أن يحقق حلًما واحًدا وه�و أن يبني بيًتا 
زجاجيًّا ليزرع في�ه الورد. وقد ظ�ل هذا الُحلم ي�راود خياله من�ذ أن كان 

طفاًل صغيًرا.



كانت الس�ماء زرقاء صافية في ذلك الي�وم الذي أتم فيه عم�ي »هان« بناء 
خمس�ة بيوت زجاجية بعد طول انتظ�ار! فلما رآها انهم�رت دموع الفرح 

من عينيه.



كانت الس�ماء زرقاء صافية في ذلك الي�وم الذي أتم فيه عم�ي »هان« بناء 
خمس�ة بيوت زجاجية بعد طول انتظ�ار! فلما رآها انهم�رت دموع الفرح 

من عينيه.



ظل عمي »هان« يعمل بجد ونش�اط ليل نهار؛ حيث كان عندما تش�تد حرارة 
الجو يروي ُشَجْيرات الورد بالماء البارد، ويغطي أسطح البيوت الزجاجية.



ظل عمي »هان« يعمل بجد ونش�اط ليل نهار؛ حيث كان عندما تش�تد حرارة 
الجو يروي ُشَجْيرات الورد بالماء البارد، ويغطي أسطح البيوت الزجاجية.



وفي فجر أحد األيام، اكتش�ف عمي »هان« أن ُبرعم وردة ق�د بدأ يتفتَّح مثل 
فتاة خجول تفتح عينيها ش�يًئا فش�يًئا.. وكانت هذه هي اللحظة التي انتظرها 

عمي طوياًل!.



وفي فجر أحد األيام، اكتش�ف عمي »هان« أن ُبرعم وردة ق�د بدأ يتفتَّح مثل 
فتاة خجول تفتح عينيها ش�يًئا فش�يًئا.. وكانت هذه هي اللحظة التي انتظرها 

عمي طوياًل!.











 صنع عمي »ه�ان« باق�ة من أول�ى الورود الت�ي قطفه�ا، ووضع ه�ذه الباقة 
على قبر أمه. كما أهدى الزهور أيًضا لجيرانه، وأبناء عمه األعزاء، وزوجته 

التي كانت تساعده في أعمال الزراعة.



 صنع عمي »ه�ان« باق�ة من أول�ى الورود الت�ي قطفه�ا، ووضع ه�ذه الباقة 
على قبر أمه. كما أهدى الزهور أيًضا لجيرانه، وأبناء عمه األعزاء، وزوجته 

التي كانت تساعده في أعمال الزراعة.



وف�ي أح�د األي�ام، أظلمت الس�ماء بش�كل مخي�ف، وب�دأ المط�ر ينهمر 
بغزارة.. انهم�ر المطر يوًما ويومي�ن وثالثة أيام، ففاض م�اء النهر، وتدفق 

إلى داخل البيوت الزجاجية.



وف�ي أح�د األي�ام، أظلمت الس�ماء بش�كل مخي�ف، وب�دأ المط�ر ينهمر 
بغزارة.. انهم�ر المطر يوًما ويومي�ن وثالثة أيام، ففاض م�اء النهر، وتدفق 

إلى داخل البيوت الزجاجية.



توقف س�قوط المطر، وجفَّ الماء الذي تدفق إلى داخل البيوت الزجاجية.. 
لم يبَق شيء، فقد اكتس�حت المياه كل ش�يء في طريقها.. ضاع كل شيء.. 

الورد، والُحلم، وحتى »جيرونجي« الحبيب كلب عمي »هان«.



توقف س�قوط المطر، وجفَّ الماء الذي تدفق إلى داخل البيوت الزجاجية.. 
لم يبَق شيء، فقد اكتس�حت المياه كل ش�يء في طريقها.. ضاع كل شيء.. 

الورد، والُحلم، وحتى »جيرونجي« الحبيب كلب عمي »هان«.



كان مصدر الصوت يأتي من خزان الوقود.. لق�د كان الكلب »جيرونجي«! 
 نج�ا الكلب عندم�ا اختبأ لمدة أربع�ة أيام داخ�ل خزان الوقود وس�ط خليط 

من الوقود، وماء المطر.. لم يعد عمي »هان« يشعر باليأس.



كان مصدر الصوت يأتي من خزان الوقود.. لق�د كان الكلب »جيرونجي«! 
 نج�ا الكلب عندم�ا اختبأ لمدة أربع�ة أيام داخ�ل خزان الوقود وس�ط خليط 

من الوقود، وماء المطر.. لم يعد عمي »هان« يشعر باليأس.



     حتى اس�تطاع التخلص  من المخلفات الموجودة في البيوت الزجاجية، 
وتنظيف التربة، وشّق قناة لتصريف المياه. ثم قام بزراعة ُشَجْيرات ورد من جديد، 

وبذل كل جهده وعرقه حتى تنمو وتكبر. وشيًئا فشيًئا، بدأ ُحلمه يكبر أيًضا.



     حتى اس�تطاع التخلص  من المخلفات الموجودة في البيوت الزجاجية، 
وتنظيف التربة، وشّق قناة لتصريف المياه. ثم قام بزراعة ُشَجْيرات ورد من جديد، 

وبذل كل جهده وعرقه حتى تنمو وتكبر. وشيًئا فشيًئا، بدأ ُحلمه يكبر أيًضا.



هل حدث كل هذا من أجل هذه اللحظة؟ قفز قلب 
عمي »هان« من السرور! لقد كانت بداية جديدة!



هل حدث كل هذا من أجل هذه اللحظة؟ قفز قلب 
عمي »هان« من السرور! لقد كانت بداية جديدة!







ظل عمي »هان« يعتني بالورد حتى يوم وفاته.. لقد عاش ُمزارًعا 
يرتبط بأرضه.. نعم، الحقيقة أنه كان أسعد ُمزارع في العالم.



ظل عمي »هان« يعتني بالورد حتى يوم وفاته.. لقد عاش ُمزارًعا 
يرتبط بأرضه.. نعم، الحقيقة أنه كان أسعد ُمزارع في العالم.



الصفر )0( يعني »الشيء غير الموجود« أو »الفراغ«. ولذلك، يصعب على األطفال 
�ر لنا لماذا نتعلم معنى  استيعاب معنى رقم يش�ير إلى ش�يء غير موجود. وهذا يفسِّ
الصف�ر )0( بع�د أن نتعل�م األرق�ام م�ن 1 إل�ى 9. ول�وال الرقم صف�ر )0( ل�م يكن 
باس�تطاعتنا التعبير عن األعداد التي تزيد ع�ن الرقم 9. ولذلك، بفض�ل الرقم صفر 
)0(، اس�تطعنا التعبير عن األعداد: 10؛ 100؛ 10.000... هذا هو سبب وصف الرقم 

صفر )0( بأنه الرقم الخاص باالحتماالت الالنهائية.
تهدف ه�ذه القص�ة إلى تبس�يط المقص�ود باحتم�االت الرقم صف�ر )0(. 
ولذلك، يمكن أن يقوم اآلباء واألمهات بمس�اعدة أبنائه�م وبناتهم على 

استيعاب فكرة كيف أن العدد كلما كبر زادت األصفار.

الستيعاب املفاهيم الرياضية.. األعداد والعمليات احلسابية.. دور الصفر يف تكبري األعداد



ُقْم بتلوين ُقصاصة ال�ورق كلها باألقالم 
نة دون أن تترك أي جزء منها! الملوَّ

| أهداف اللعبة |  التعبي�ر عن دور الصف�ر في تكبير 
األعداد من خالل نشاط فني.

عليها،  غير مكتوب  | م�واد اللعب��ة |  ُقصاصة ورق 
نة، وجسم مربع. وأقالم ملوَّ

1

ُق�ْم بتس�مية ُقصاص�ة الورق الس�وداء 
مثلم�ا  صف�ر(«   0( الخالي�ة  »األرض 

ارس�ْم ورًدا بالجس�م المرب�ع فوق قرأت في هذه القصة.
ُقصاصة الورق الس�وداء. وس�ترى 

ًنا! ورًدا ملوَّ

ارس�ْم ورًدا كثيًرا على قدر اس�تطاعتك، 
كما ترى في الصورة الموجودة أمامك.

الموج�ودة  األل�وان  بتغطي�ة  ُق�ْم 

 

باس�تخدام  ال�ورق  ُقصاص�ة  عل�ى 

 

قلم أسود.

2

3
4

5

التوسع يف الرياضيات احلساب اللعب



هذه هي الطريقة التي اتبعها الع�م »هان« لتحقيق ُحلمه.. أخبرنا بقص�ة كل صورة تراها أمامك، 
واذكْر أيها يعبِّر عن الصفر )0( وأيها يعبِّر عن األعداد األكبر.

األرض الخالية   
0 )صفر(

عبير 10.000 وردة يفوح في جميع أنحاء العالم.
10.000 )عشرة آالف(

عشرة أسطح زجاجية تتألأل.. تتألأل   
10 )عشرة(

أطلق عمي »هان« ضحكة عالية! ظهر ُبرعم واحد. 
1 )واحد(



ت الرعد، وُيومض البرق. يصوِّ

ُحلم الُمزارع يفوح ِعطره في جميع أنحاء العالم.

البيت الزجاجي الخالي
0 )صفر(

 أطلق عمي »هان« ضحكة عالية! ظهر ُبرعم واحد 

من جديد.
1 )واحد(

التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية



يوجد أناس يعملون بكل جّد واجتهاد في األرض الخالية؛ فاألعمال الرائعة 
ال تتم إال بعرق الجبين.

األرض الخالية
0 )صفر(

قام المهندس المعماري ببناء منازل قوية، وجميلة.
10 )عشرة(



قامت صاحبة المزرعة بزراعة طماطم حمراء جميلة.
100 )مئة(

األرض الخالية   
0 )صفر(

التوسع يف الرياضيات الواجبات املنزلية


